II Bielański Konkurs SAVOIR VIVRE „Sztuka życia”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

REGULAMIN
Organizator:
Zespół Szkół nr 18 w Warszawie (ZS 18)
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa

tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63
Nauczyciel odpowiedzialny za organizację:
dr Marlena Zaborniak
e-mail: marlena_z@wp.pl
W konkursie mogą wziąć udział:
•

uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych
(kategoria podstawowa)

•

uczniowie szkół ponadpodstawowych (kategoria ponadpodstawowa)

Termin konkursu: 13 listopada 2019 r.
Kartę zgłoszenia szkoły oraz uczniów wraz z opiekunami do udziału w konkursie należy
przesłać do 31 października 2019 r. na adres szkoły, z dopiskiem:
I Bielański Konkurs SAVOIR VIVRE „Sztuka życia”.
Kategoria …….. (wpisać: podstawowa lub ponadpodstawowa)
dla Marleny Zaborniak
lub pocztą elektroniczną na adres: marlena_z@wp.pl
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia zamieszczone są na stronie internetowej
organizatora: http://www.technikum.zs18.edu.pl
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Cele konkursu:
•

zainteresowanie uczniów bon-ton, znajomością obowiązujących zwyczajów,

form

towarzyskich i reguł grzeczności,
•

popularyzacja właściwej postawy człowieka, umiejącego odpowiednio postępować
w życiu i radzić sobie w trudnych sytuacjach,

•

wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności dotyczących savoir vivre.
Przebieg konkursu:

Wszyscy uczestnicy muszą wykazać się znajomością zasad savoir vivre w szczególności:
1. precedencja w biznesie i w życiu towarzyskim,
2. sztuka konwersacji,
3. zachowanie się w różnych miejscach i w różnych sytuacjach,
4. odpowiedni ubiór i wygląd,
5. organizowanie przyjęcia,
6. higiena,
7. zwyczaje i kultura w różnych krajach,
8. netykieta,
9. zachowania naganne.
W dniu konkursu uczestnik stawia się w Zespole Szkół Nr 18 w Warszawie

wraz

z opiekunem 30 minut wcześniej.
Z jednej szkoły mogą zgłosić się maksymalnie 3 osoby.
Konkurs przewidziany jest na 60 min.
W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów, przewidziana jest
dogrywka ustna.
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Termin i miejsce konkursu:
1) 13.11.2019 r. godz. 10:00 -11:00 – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych
2) 13.11.2019 r. godz. 11:30 - 12:30 – uczniowie szkół ponadpodstawowaych.
Konkurs odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu.

Nagrody:
Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Gala konkursowa:
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się

20.11.2019

r. w godzinach 1300-1330 w siedzibie organizatora konkursu.
Laureaci wraz z opiekunami zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczystą galę.
Wyniki

konkursu

zostaną

umieszczone

na

stronie

internetowej

organizatora:

http://www.technikum.zs18.edu.pl
Postanowienia szczegółowe:
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów
prawnych uczestników na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów
organizacyjnych i marketingowych organizatora konkursu zgodnie z:
•

art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm).

•

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2006 r., poz.
922 ze zm.).

Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

ZAPRASZAM I ŻYCZĘ POWODZENIA

☺
dr Marlena Zaborniak
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